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Občasník pre všetkých členov a sympatizantov VYDRY
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Po niekoľkoročnej prestávke sme sa opäť rozhodli vrátiť k tradícii
vydávania občasníka OZ VYDRA – Vydrovské zvesti. Aspoň občas
Vám chceme priniesť informácie a novinky nášho občianskeho
združenia. Veríme, že nám toto odhodlanie vydrží čo najdlhšie, a že
vy nás v tejto aktivite budete podporovať 

VYDRA propagovala nie len Čierny Balog
28. – 31. januára 2016 sa konal v
Bratislave 22. medzinárodný veľtrh
cestovného
ruchu
ITF
SLOVAKIATOUR - najväčší veľtrh
cestovného ruchu na Slovensku.
Občianskej združenie VYDRA malo
svoj pult v stánku Banskobystrického kraja.

Zachytené objektívom v okolí
Čierneho Hrona......................str. 4
Propozície fotosúťaže.............str. 4
Venujte 2 % občianskemu
združeniu VYDRA.................str. 5
Krátke aktuality z VYDRY...str. 5
Kde hľadať miesto na digitálnu
detoxikáciu..............................str. 6
Kalendár podujatí v obci Čierny
Balog na rok 2016...................str. 7

Tešilo nás, že sa pristavilo mnoho ľudí, ktorí v Čiernom Balogu boli,
páčilo sa im tu a radi sa sem vracajú. Často nám prišli povedať
o svojich dojmoch a zážitkoch a popriať nech sa nám všetkým
(v Čiernom Balogu) darí. Boli aj takí, čo o Vydrovskej doline počuli
a chcú ju navštíviť, preto si prišli po informácie. Veľký záujem bol aj
Huculskú magistrálu – putovanie na koníkoch v našom regióne. Ale
podávali sme aj informácie o zaujímavostiach susediacich
mikroregiónov Horehron a Chopok juh, ktoré nemali zastúpenie.
Ešte pred odchodom na veľtrh sme s podporou Obce a podniku
LESY, š. p. rozoslali do takmer 1 900 škôl DVD s ponukou
zaujímavostí Vydrovskej doliny. Pred nami je opäť leto, keď radi
privítame čo najviac návštevníkov. Je preto na nás všetkých, aby sme
sa dobre pripravili a vzájomne spolupracovali. Pretože aj chodec na
ulici je „veľvyslancom“ reprezentujúcim svoju obec.
(mh)
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Pripravujeme sa na Vydrovské letné tábory
Počas posledného februárového víkendu sa u nás konalo každoročné
vzdelávanie pre vedúcich a inštruktorov Vydrovských letných táborov.
Má byť užitočné nielen pre začínajúcich inštruktorov, ale aj pre našich
stálych vedúcich. Lektorom vzdelávania bol Juraj Hipš, riaditeľ CEEV
Živica.
Účastníci si vybrali tieto témy:
1. Predchádzanie konfliktom a ich riešenie
2. Komplexné plánovanie (časový harmonogram, rozdelenie funkcií,
spolupráca)
3. Dieťa a jeho fyzické možnosti
4. Odmietavý postoj dieťaťa
Po skončení kurzu som sa jeho účastníkov spýtala: „Čo zo školenia
(nápad, skúsenosť, novú vedomosť…), ako najužitočnejšiu vec použijete
na tohtoročnom tábore?“
Diana Ivanová, vedúca mládežníckeho tábora má jasno: „Určite sa
budeme snažiť zaviesť rozloženie síl vedúcich. Bolo by fajn zaviesť
,,zmeny”, počas ktorých budú jednotliví vedúci pracovať alebo
oddychovať. Aby nerobili všetci všetko naraz, ale aby sa dohodli na tom,
kedy bude mať kto akú aktivitu. Podľa toho sa pripraví a bude mať aj
zaslúžený oddych. Dúfam, že sa nám to podarí dostať do praxe, pretože
naša práca v tábore si vyžaduje 24-hodinovú pozornosť. Mohli by sme
tak do aktivít dať viac kreativity, keďže by našou hlavnou myšlienkou
nebol spánok “
Tomáš Goga, skúsený dlhoročný vedúci detského tábora povedal:
„Jednoznačne to, ako správne používať komunikáciu. Ale aj ako
zabezpečiť kontinuálnu prípravu programu, nie nárazovú. Porozumel
som prerozdeľovaniu prác v príprave – jeden pripravuje program, ostatní
sa venujú deťom. Príprava programu jednotlivcom je dôležitá pre určenie
priamej zodpovednej osoby za určitú časť programu a zároveň plní
funkciu oddychovej fázy. Zároveň som získal informácie o príprave hier,
o dôležitosti ich uvádzania, ako vytvoriť tú správnu atmosféru a deti
naladiť na vlnu očakávania. Potvrdil sa mi predpoklad, že deti sa veľmi
rady zapoja do rôznych prác, ak sú motivované. Mnohí sa až na našich
táboroch naučia zakladať oheň, nosiť drevo alebo vodu, starší rúbať
drevo, čistiť zemiaky a zeleninu a podobne.Celkovo hodnotím školenie
ako veľmi osožné a veľa nadobudnutých skúseností využijem
v budúcnosti.“
Aj keď sa leto a tábory zdajú byť ešte ďaleko, naše prípravy sú v plnom
prúde. Prvé prihlášky na jednotlivé turnusy Vydrovských letných táborov
už prichádzajú a my sa tešíme na deti.
(mh)
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Ponuka tohtoročných Vydrovských letných táborov
DETSKÉ TÁBORY

Deti od Vydrieho potoka III.
Čakajú ťa chvíle nevídané a zážitky nepoznané. Príď objaviť čaro Vydrieho potoka a nášho táboriska, kde
spolu strávime príjemný, trochu lenivý, ale zato určite dobrodružný týždeň plný nových objavov a priateľstiev!
Môžeš sa tešiť na objavovanie okolitých lesov, spoznávanie miestnej hávede, máčanie seba aj ostatných
v potoku a zaujímavé výlety.
Vek: 8 – 16 rokov
Termín: 10. – 16. júl
Cena: 126 €
***
Ako vycvičiť draka
Draky! Ste dosť odvážni, aby ste sa im postavili tvárou v tvár a pomohli nám zachrániť náš ostrov? Spolu so
mnou – Štikútom a mojimi druhmi Vikingami. Bude to súboj, na ktorý nikdy nezabudneme? Príď to zistiť
a presvedčiť sa, či sú draky naozaj také nebezpečné, ako si to všetci ľudia myslia.
Vek: 8 – 14 rokov
Termín: 17. – 23. júl
Cena: 126 €
***
Harry Potter a Kameň mudrcov
Rokfort – škola kúziel a mágie prijíma nových študentov! Jej útroby však skrývajú mnohé tajomstvá
a nebezpečenstvo... Pomôž nám ochrániť Kameň mudrcov a nauč sa ako byť pravým kúzelníkom!
Vek: 7 – 14 rokov
Termín: 7. – 13. august
Cena: 126 €
***
MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR spojený s dobrovoľníckou prácou
Posledný bajt
Slúchadlá stíchli. Kohútiky vyschli. Pre wifi už niet bajtov na prenos. Poriadny bajt v ústach je len spomienkou
tvojho jazyka. Divočinaaa!!!
Vek: nad 15 rokov
Termín: 18. – 28. august
Cena: 55 €
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Zachytené objektívom v okolí Čierneho Hrona
Aj v tomto roku sa môžete zapojiť do fotosúťaže
občianskeho združenia VYDRA, ktorá je určená pre
všetkých milovníkov fotografovania. Cieľom našej
súťaže je propagovať prírodné krásy a národopisné
klenoty z okolia rieky Čierny Hron (obce Čierny Balog,
Lom nad Rimavicou, Sihla a Drábsko). Máte možnosť
súťažiť v dvoch kategóriách: Príroda a krajina a Folklór
a tradície až do októbra tohto roka. V novembri po
skončení aktuálneho ročníka, budú najlepšie fotografie
za
jednotlivé
mesiace
prestavené
verejnosti
prostredníctvom výstavy, ktorá sa bude konať v Čiernom
Balogu. Víťazov zaiste poteší uznanie odbornej a laickej
verejnosti, pričom ich fotografie budú ohodnotené aj
vecnými cenami. Predstavujeme vám fotografie
„Tkanie“ (Folklór a tradície) a „V tajomnom lese“
(Príroda a krajina), ktoré za mesiac január získali najviac
hlasov verejnosti. Veríme, že mnohých bude inšpirovať,
aby sa podelili o svoje zábery vo fotosúťaži. Súťaž je
anonymná, preto zatiaľ neuvádzame meno autora.
(mh)

Propozície fotosúťaže „Zachytené objektívom v okolí Čierneho
Hrona“
Kategórie:
Príroda a krajina
Folklór a tradície

A:
B:

Cieľ súťaže:
Zachytiť, uchovať a propagovať prírodné krásy a národopisné klenoty z okolia rieky Čierny Hron (obce Čierny
Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou).
Priebeh súťaže:







Nový ročník súťaže začína v mesiaci november 2015.
Fotografie zaslané organizátorovi súťaže v kalendárnom mesiaci budú zverejnené na
www.facebook.com/vydra.sk stránke v prvý deň nasledujúceho mesiaca (rozhoduje dátum prijatia).
Počas tohto mesiaca bude môcť verejnosť hlasovať. Pri zverejnení nových fotografií bude vyhlásená
fotografia mesiaca v každej kategórii.
Aktuálny ročník súťaže bude uzavretý v mesiaci október.
V mesiaci november (Mesiac fotografie) odborná porota vyberie maximálne 24 fotografií, z ktorých
ocení v každej kategórie prvé 3 miesta. Z fotografií bude inštalovaná výstava.
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Fotografie budú prijímané výlučne elektronicky na adrese tik@vydra.sk, v predmete e-mailu heslo
„FOTOSÚŤAŽ“.




V mesiaci november (Mesiac fotografie) odborná porota vyberie maximálne 24 fotografií, z ktorých
ocení v každej kategórie prvé 3 miesta. Z fotografií bude inštalovaná výstava.
Fotografie budú prijímané výlučne elektronicky na adrese tik@vydra.sk, v predmete e-mailu heslo
„FOTOSÚŤAŽ“.

Podmienky súťaže:









Autor fotografie môže poslať v rámci jedného mesiaca do jednej kategórie maximálne 2 fotografie (4
fotografie za mesiac, 48 fotografií v rámci jedného ročníka súťaže).
Fotografie nesmú byť staršie ako jeden rok.
Fotografia bude prijatá do súťaže, ak autor zašle zároveň názov fotografie, svoje meno a priezvisko,
bydlisko (názov obce, prípadne štátu, ak nežije na území SR), e-mailovú adresu a ak fotografia bude
spĺňať parametre: formát JPG, veľkosť minimálne 2,0 MB alebo v rozlíšení optimálne 300 DPI.
Odporúčame: dlhšia strana 2048 pixelov, formát 2:3 alebo 3:4, inak môže dôjsť k orezaniu fotografie.
Fotografie budú na webovej stránke zverejnené anonymne, uvedené bude pridelené poradové číslo
a názov fotografie.
Fotografie budú hodnotené anonymne verejnosťou a odbornou porotou.
Fotografie budú slúžiť na propagáciu územia v okolí rieky Čierny Hron (obce Čierny Balog, Sihla,
Drábsko, Lom nad Rimavicou) pri zachovaní autorských a vlastníckych práv.
Autor zaslaním svojej fotografie do súťaže súhlasí s podmienkami súťaže a v zmysle § 11 Zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.

Venujte 2 % občianskemu združeniu
VYDRA

Krátke aktuality
z VYDRY

Návrat k trvalým ľudským hodnotám predstavuje návrat k sebe
samému. Uchovávať a chrániť základné hodnoty vidieka prírodné,
kultúrne a duchovné bohatstvo je prvoradým poslaním OZ
VYDRA. Devätnásť rokov podporujeme vidiecky cestovný ruch,
budujeme a šírime dobré meno obce Čierny Balog a celého regiónu.
Venujte nám preto svoje 2 % z dane. Čas máte do konca apríla.
Podporíte tak:
 rozvoj obce prostredníctvom projektov OZ VYDRA,
 rozvoj cestovného ruchu,
 letné detské a mládežnícke tábory,
 miestne remeslá a tradície,
 spoluprácu v regióne.
Údaje pre príjem 2 % podielu zo zaplatenej dane (daňová
asignácia):
Názov:
VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita
Právna forma:
Občianske združenie
IČO:
35980672
Sídlo:
Čierny Balog, 976 52, Hlavná 56
Ďalšie informácie:
http://vydra.sk/poukazte-2-vydre/

 Práve sa konajú pohovory na letné
brigády na pozície pracovníka
Turistickej informačnej kancelárie
a na animátorov.
 Pripravujeme vstupné školenia pre
brigádnikov.
 Od 5. - 8. 5. sa uskutoční
predtáborová víkendovka.
 Pripravujeme
otvorenie
letnej
turistickej sezóny 2016 a podujatie
Deň stromu spolu s Obcou Čierny
Balog, LESY SR, š. p. a ČHŽ.
 Zúčastníme sa podujatia Hurá
MDD v Banskej Bystrici.
 Pripravujeme
naše
podujatie
Vydričkin zázračný deň (MDD).
 Spolupracujeme so ZŠ Jánošovka
na príprave letného denného tábora,
ktorý organizuje škola.
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Kde hľadať miesto na digitálnu detoxikáciu
„Oco, a vy ste sa ako dohovorili, keď ste chceli ísť von, keď neboli mobily?“
„Keď sme sa deň pred tým rozchádzali, tak sme sa dohodli, kde a o koľkej sa stretneme. Ale popoludní bol
vždy niekto na ihrisku alebo v klube.“
Svedkom tohto rozhovoru som bola už pred pár rokmi. A zasmiali sme sa tomu, že mládež je stratená bez
sociálnych sietí a bez svojho miláčika – mobilného telefónu. Každý sedí sám  pri počítači, ale spojený
s celým svetom . Dnes je to všetko ešte ďalej. Svet nosíme vo vrecku v telefóne a každú chvíľku
kontrolujeme, či nás niekto nehľadal, aké sú aktuálne správy, či nám nepribudol „lajk“ alebo či máme už
odpoveď na otázku. Chceme byť v obraze, obávame sa, aby nám niečo neušlo. A tí, ktorí sa neobávajú,
podliehajú okoliu, pretože každý chce všetko vedieť hneď, preto sa tiež snažia byť on-line.
Zabudli sme, že na list zo zahraničia sme kedysi čakali aj niekoľko týždňov, a nebolo to až tak dávno. Ale veď
dobre, že je to minulosť.
Nezabúdajme však, že každá palica má dva konce, teda vec má svoje pozitíva aj negatíva. Závislosťami na
nových technológiách sa zaoberajú aj odborníci. A tak nám k základnej hygiene tela pribudla kedysi duševná
hygiena. Odporúčaná je detoxikácia organizmu (kedysi pôst). Hygiena práce odporúča jedenkrát ročne na tri
týždne úplne zmeniť prostredie a ľudí, aby sme sa telesne a duševne regenerovali a vládali tak pracovať ďalší
rok. V ostatnom čase sa stretávame s pojmom digitálna detoxikácia. Je odporúčané denne aspoň jednu hodinu
(počas obedu) zostať bez telefónu, občas stráviť aktivity s priateľmi – všetci bez telefónov a počítačov aj pár
hodín a počas dovolenky neriešiť pracovné záležitosti a zapínať telefón raz denne, aby sme sa spojili
s príbuznými. Teraz si poviete, že to by chcelo asi opustený ostrov .
Niekedy stačí sa rozhodnúť a niekedy vyhľadať oázu bez signálu mobilných operátorov a prístupu na internet.
Máme šťastie, že blízko Čierneho Balogu takú máme. A nie je to nudné pusté miesto, ale atraktívna
Vydrovská dolina s pestrou ponukou voľnočasových aktivít.
Je tu jar a opäť túžime zájsť do prebúdzajúcej sa prírody. Odporučte svojim príbuzným a známym, aby prišli
„digitálne detoxikovať“ práve do Vydrovskej doliny. Môžeme odporúčať. Máme dobré skúsenosti s deťmi
a mladými ľuďmi v našich Vydrovských letných táboroch – telefóny a počítače im nechýbajú. Zabavia sa
v prírode zaujímavými aktivitami, mnohé sa naučia a odchádzajú spokojní. A čo nás teší, mnohí sa každoročne
vracajú, privádzajú súrodencov a kamarátov.
Vďaka za pokrok, za technológie, ktoré nám uľahčujú prácu a spríjemňujú život. Ale občas si potrebujeme
oddýchnuť aj od nich. A my vieme kde!
(mh)
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Kalendár podujatí v obci Čierny Balog na rok 2016
Dátum

Akcia

Miesto konania

Kontakt

Čierny Balog –
Kultúrny dom

048/63 04 310
kultura@ciernybalog.sk
0918 333 430
www.lesy.sk
048/63 04 310
kultura@ciernybalog.sk

APRÍL
30. 4.

Krojová handlovačka na Handľoch
MÁJ

1. 5.

Otvorenie 14. sezóny vo Vydrovskej doline

Vydrovská dolina

7. 5.

Country za stodolou

Vydrovská dolina
JÚN

4. 6.

Vydričkin zázračný deň – Oslávme spolu MDD

Vydrovská dolina

0901 764 766
vydra@vydra.sk

Vydrovská dolina

0918 333 430
www.lesy.sk
0901 764 766
vydra@vydra.sk
0901 764 766
vydra@vydra.sk

JÚL
9. 7.
10. - 16. 7.
17. 7. – 23. 7.

7. - 13. 8.
18. - 28. 8.
27. 8.

3. 9.
10. 10. 9.
10. 9.

XV. Deň stromu
Detský tábor – Deti od Vydrieho potoka III. (8 16
rokov)
Detský tábor – Ako vycvičiť draka
(8 – 14 rokov)
AUGUST
Detský tábor – Harry Potter a Kameň mudrcov
(7 – 14 rokov)
Mládežnícky tábor – Posledný bajt
(od 15 rokov)
43. ročník Pochodu vďaky po stopách SNP a 7.
ročník Pochodu ku studničke Jánošíková slza
SEPTEMBER
Balocký bačovský deň
VI. ročník akcie Bežím pomáhať – športovo –
charitatívna akcia
Stretnutie heligonkárov

Vydrovská dolina
Vydrovská dolina
Vydrovská dolina
Vydrovská dolina
Čierny Balog –
Klenovský Vepor

0901 764 766
vydra@vydra.sk
0901 764 766
vydra@vydra.sk
Turistický oddiel Čierny
Balog, 0903 208 658

Čierny Balog –
Kultúrny dom
Čierny Balog –
Vydrovská dolina
Pohostinstvo Maja
(Komov - Latky)

048/63 04 310
kultura@ciernybalog.sk

Lesnícky skanzen

0918 333 430
www.lesy.sk

Čierny Balog –
Kultúrny dom
Čierny Balog –
Kultúrny dom

0901 764 766
vydra@vydra.sk
048/63 04 310
kultura@ciernybalog.sk

Čierny Balog –
Kultúrny dom

0901 764 766
vydra@vydra.sk

0908 212 133
048/61 91 592

OKTÓBER
27. 10.

Pietny akt v Symbolickom lesníckom cintoríne

18. 11. – 18. 12.

NOVEMBER
Výstava fotografií súťaže Zachytené objektívom
v okolí Čierneho Hrona II.

25. – 27. 11.

Katarínske dni Čiernobalockej kultúry

3. 12.

DECEMBER
Mikulášske popoludnie – Veselé popoludnie s
Mikulášom pre malých aj veľkých

VYDRA prevádzkuje Turistické informačné kancelárie a poskytuje informácie o podujatiach v Čiernom
Balogu – Vydrovskej doline; tel. kontakt: 048/619 09 44, 0901 764 766; mail: tik@vydra.sk
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